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Deltagere: Jesper Britze, Marianne Aagaard, Karen Jensen, Lise Michaelsen, Søren Thomsen, 

Inge Lise Hansen, Grethe Bisgaard, Ulla Britze, Bodil Frederiksen, Lisbeth Berthelsen, Trine 

Brüsch, Steen Nielsen. 

Afbud fra: Annette Christensen, Annette Rasmussen, Hanne Jensen, Tine Teilman 

Mødet blev, henset til Corona-relaterede myndighedsanbefaling vedrørende distance og 

undgåelse af forsamlinger, afholdt som virtuelt møde på Skype, hvor nogle deltog med lyd & 

billede, mens andre deltog på telefon. Det var glædeligt at konstatere, at alle deltagere uden 

tekniske problemer kunne tilkoble sig og deltage i mødet. 

Aktuel situation i medfør af Corona-krisen 

Foranlediget af anbefalinger samt pålæg fra respektive myndigheder samt retningslinjer 

udsendt af Røde Kors hovedkontor ophørte alle nationale Røde Kors aktiviteter den 12. marts.  

Ved mail udsendt af Røde Kors hovedkontor, ved præsident Svend Bak Jensen, den 7. april samt 

aktivitetsspecifikke henvendelser antydedes muligheder for gradvise lempelser af den totale 

lukning. En af mødets formål var at drøfte eventulle lempelser i Røde kors Haarby afdeling.  

Drøftelsen resulterede i enig beslutning om, at de primære hensyn vi skal varetage er 

beskyttelse af vores frivillige og af de mennesker vi hjælper og bistår. Det blev derfor besluttet, 

at der for indeværende ikke er et forsvarligt grundlag for at åben for nogen Røde Kors 

aktiviteter i Haarby afdeling, men at det, hvor det er muligt, skal søges at opretholde kontakt til 

dem vi hjælper ved telefoniske henvendelser samt ved fysisk tilstedeværelse ud fra et princip 

om: ”Kun til døren”. 

Det blev endvidere besluttet, at følge den Corona relaterede situation, herunder anbefalinger 

og pålæg fra myndighederne nøje og, når disse ændres, tage stilling til genåbning af aktiviteter 

i Røde kors Haarby afdeling. 

Øvrige orienteringer 

Steen orienterede om det igangværende arbejde vedrørende kloakseparering, hvor Algade i en 

periode vil være opgravet samt at der skal nedgraves og etableres stikledninger fra 

regnvandskloakledningen i vejen indtil begge sider af Røde Kors huset. Udgiften hertil skal 

afholdes af lokalafdelingen. Steen bemyndigedes til at indhente tilbud herom. 



Ulla orienterede om, at butikken er lukket, men at der gennemføres tømning af 

genbrugscontainere samt sortering af tøj herfra. Henset til det udeblivende salg, forudses det, 

at en større mænge tøj end ellers vil blive videresendt til Røde Kors genbrugscentral i Horsens. 

Trine orienterede om, at der, hvor der er behov og mulighed, opretholdes kontakt til 

Samværdighedens klienter. 

Bodil og Marianne orienterede tilsvarende om, at der, hvor der er behov og mulighed, 

opretholdes kontakt til sprogcafeens og besøgstjenestens deltagere. 

Lise orienterede om, lektiehjælpen formodentlig vil være lukket og først være i gang igen efter 

sommerferien samt at der ved udsigt til gradvis genåbning vil være en vis frygt blandt skolens 

indvandreelevers forældre. Lise taler efterfølgende med Tine med formål at bidrage til 

afhjælpning heraf. 

Økonomi 

En af de uundgåelige konsekvenser af nedlukningen er, at der ikke er indtægter fra salg i 

butikken. På den anden side er der ej heller udgifter til respektive aktivitetsområder. Det er 

derfor ikke muligt at holde det ved årets begyndelse vedtagene budget. 

Det blev besluttet at lægge et nyt budget, når respektive restriktioner lempes ud fra et 

overodnet princip om at afvikle så mange af planlagte aktiviteter som muligt. 

Inge Lise orienterede om, at afdelingen har en fin likviditet og at der ikke er problemer med at 

afholde de til husets drift nødvendige udgifter. 

Næste møde 

Det blev besluttet at afholde næste møde, når rammerne for lempelse af restriktionerne er 

kendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


